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Inaugurado em Março de 2007,o CEI Camélias São Camilo 

atende atualmente 150 bebês e crianças e possui 25 profissionais.     

Localiza-se na Rua Cangica n.º 70 – Jardim das Camélias  e 

pertence ao setor 6 – Jacuí. 

  



    Ponto de Partida... 

 

 

 

Pensar numa educação democrática é pensar numa educação feita para 

todos e com todos, que promova igualdade de condições, observando as 

diferenças, as desigualdades, as diversidades culturais, étnicas, sociais,         

políticas e econômicas.  

Nesse sentido, partir da democracia como valor maior da gestão pedagógica 

de uma instituição educacional implica compreender o currículo como conjunto 

de ações que, para além de planos, objetivos, procedimentos e aspectos 

organizacionais, compreendam como se configura o cotidiano, como são as 

práticas educacionais de cada instituição, quais são as crenças e os valores que 

habitam os lugares e como se dão as interações entre os diferentes sujeitos da 

comunidade educativa — bebês, crianças, famílias/responsáveis, 

educadoras(es). Currículo da Cidade. 5.1 GESTÃO  DEMOCRÁTICA: 

CURRICULO E PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    Ponto de Partida... 

 

 

O CEI Camélias tem como princípio o desenvolvimento holístico dos bebês, 

crianças, profissionais e pais que nele atuam.         

Partindo desta premissa , direção e coordenação em uma ação conjunta, 

perceberam que a finalidade de uma gestão democrática é a de que todos os 

envolvidos participem da ação educativa. Então adotamos uma ―ideologia 

educacional democrática‖ (NUTHALL;SNOOK,1973) – Currículo da Cidade ou 

seja uma forma de pensar, organizar e conduzir a ação educativa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



CEI... Um lugar de desenvolvimento de gente 

grande... 

Sabemos que a formação , não ocorre apenas através dos cursos 

extracurriculares, mas também dentro do CEI.  

Então, realizamos nossas reuniões formativas com as famílias e os 

profissionais de educação de forma significativa e prazerosa, para que 

assim, possamos atender e suprir as necessidades de todos os 

envolvidos na ação educativa, afinal só encanta quem está encantado ! 

 

 

 

  



CEI... Um lugar de desenvolvimento de gente 

grande... 

A equipe de apoio também participa das formações, para atuarem de 

forma significativa no processo de construção do conhecimento dos 

bebês e crianças. 



CEI... Um lugar de desenvolvimento de gente 

grande... 

 

As famílias possuem papel primordial durante a ação educativa  

assim sendo, convidamos os pais durante o INDIQ, para formarmos 

uma comissão a fim de que juntos, possamos ressaltar aos outros  a 

importância da parceria escola-família dentro da ideologia educacional 

democrática do CEI Camélias. É um desafio e tanto, pois nem todas as  

famílias compreendem seu papel na ação educativa, mas com a 

atuação desta comissão esperamos mudar essa realidade.  

  



CEI... Um lugar de desenvolvimento de gente 

grande... 

 

 

 

  



CEI... Um lugar de desenvolvimento de gente 

grande...  

Professores e Pais , colocando os 

conhecimentos em prática. 

―Construção do Parque sonoro‖ 

 
 

 

  



―O Parque Sonoro‖ 

 

 

 

  



No CEI Camélias cada novo dia é um dia 

verdadeiramente novo! 

 

 

Estamos sempre a explorar e investigar um caminho rumo á uma 

educação de qualidade, juntos, envolvidos e aprendendo a ouvir o coração 

das pessoas, seus sentimentos mudos, seus medos não confessados e suas 

queixas silenciosas, é desafiador, claro , mas adoramos um desfio... 

 Mas estamos sempre a construir, reconstruir, revisitando e 

ressignificando nossa prática, pois sempre há ajustes a fazer. 

Mas seguimos  com o propósito de proporcionar aos bebês e crianças 

uma aprendizagem significativa prazerosa com muito encantamento. 

  



...Apenas quando se aprende a ouvir o coração das 

pessoas, seus sentimentos mudos, seus medos não 

confessados e suas queixas silenciosas, uma pessoa pode 

inspirar confiança ao seu redor; entender o que está errado e 

atender as reais necessidades de cada um... 

Do livro – ―Histórias da Tradição Sufi‖ – Editora Dervish 

―Ouvir os Sons Inaudíveis‖ 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

Muito obrigada!      

 
 
 
 
 
 
 
 

Cris Xavier 

CEI CAMÉLIAS      

  


